
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  
 Студијски програм за струковне медицинске сестре-техничаре-специјалисте 
интензивне здравствене неге има јасно дефинисане циљеве: 

1. Да струковним медицинским сестрама техничарима-специјалистима интензивне 
здравствене неге пружи максимум савременог теоријског знања из интензивне 
медицине и додирних подручја, неопходним за ефикасан рад у интензивној нези 
критично оболелих пацијената који траже највиши степен здравствене неге и 
заштите. 

2. Да струковним медицинским сестрама-техничарима-специјалистима интензивне 
здравствене неге пружи могуђност оптималног савладавања и реалног увежбавања 
вештина односно процедура, метода и техника, неопходних за процес неге 
специфичне популације критично оболелих пацијената (опште интензивне неге и 
специјалне интензивне неге по категоријама обољења, повреда или хируршких 
захвата, одраслих и деце). 

3.  Да струковним медицинским сестрама-техничарима-специјалистима интензивне 
здравствене неге у склопу најсавременије едукације и менторског рада, пружи 
елементе контроле, праћења и истраживања у процесу интензивне неге критично 
оболелих пацијената, који би на бази савремене информатичке и статистичке 
анализе били основ за даље унапређење процеса неге и едукације струковних 
сестара-техничара. 

4. Да струковним медицинским сестрама-техничарима-специјалистима интензивне 
здравствене неге поред савременог теоријског знања и увежбавања и усвајања 
практичних вештина у процесу неге, пружи и довољно општег образовања, 
допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и семинаре. 

5.  Да кроз цео процес едукације струковних медицинских сестара-техничара-
специјалиста интензивне здравствене неге провејава дух хуманости, посвећености 
и етичности, тако неопходан за квалитетан рад здравствених радника и сарадника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 
делатности.  
Опис исхода учења: 
 Студијски програм Струковна медицинска сестра-техничар - специјалиста 
интензивне здравствене неге дизајниран је да припреми већ стручно оспособљене 
струковне медицинске сестре да:  
- примењују продубљена и напредна теоријска и практична стручна знања и постављају и 
примењују стандарде здравствене неге на одељењима интензивне неге самостално или у 
тиму, 
- критички размишљају и решавају сложене, непредвидиве и нестандардне проблеме, 
користећи сву опрему на одељењима интензивне неге (електрокардиограф, дефибрилатор, 
инфузионе пумпе, мониторе, респираторе, апарате за сукцију, гасне анализе и 
ендотрахеалну аспирацију итд.), а уз поштовање етичких стандарда професије и закона, 
- успешно комуницирају са пацијентима којима пружају и основну психолошку подршку, 
а комуницирају и са породицама пацијената и члановима медицинског тима, 
- предузимају све мере превенције у њиховој надлежности у циљу спречавања 
интрахоспиталних инфекција, 
- организују, контролишу и обучавају друге за рад на одељењима интензивне неге, 
- планирају и спроводе истраживања у области сестринства, обрађују податке уз помоћ 
статистичких поступака и објављују налазе истраживања широј стручној јавности, 
- планирају и воде здравствену документацију и евалуирају процес здравствене неге, 
- прате и усвајају новине у овој области, радећи стално на свом усавршавању и 
унапређивању праксе. 
 Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседују значајно 
проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним студијама и то 
везано за рад на одељењима интензивне неге. Исходи учења између осталог подразумевају 
извођење различитих процедура и техника у оквиру интензивистичког приступа 
здравственој нези, организацију контроле и неге код болничких инфекција, руковање свим 
апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре, коришћење 
информационих технологија итд. 
 Студент ће бити оспособљен да преузимањем улоге лидера, спроведe квалитетну 
здравствену негу на нивоу одељења или клинике. Стечено знање и вештине након 
завршетка ових специјалистичких студија студент може да примени у јединицама 
интензивне неге. 
 
 
 
 
 
 
 


